
Rapport til medlemmer av NFDV til Årsmøtet 2016 vedr. EADV 
 
EADV er en ung organisasjon i svært god utvikling, og som snart fyller 
År. Den 25.  kongress finner sted i Wien til høsten (28.sept – 2 oktober). 
 Kongressen  i Amsterdam  i 2014 var den største dermatologiske kongress i verden. 
Målet er ikke å bli størst, men best, og kvaliteten  på kongressene er stadig økende, noe 
mange har fått med seg.  Det er godt tilsig av norske dermatovenerologer som melder 
seg inn, pr 18.mars er det 89 norske EADV medlemmer- Blir vi mer enn 100 , kan 
vårt lille land får to plasser i styret, og det bør være et mål før  2017. 
Foruten kongressene (mange har ikke opplevd de litt mer intime vårmøtene ,  
”Springsymposium”, i år i Aten 19- 22 mai), de er ofte på litt mer eksotiske steder enn 
kongressene som krever mye plass, men er faglig  gode, og siste årene temaorienterte. 
 
Mange meder seg inn fordi de vil ha rabatt på kongressene, og det er jo bra, men det er 
verdt å mer seg at et medlemskap også innebære papirutgave i posten, online tilgang ,og 
full arkivtilgang på JEADV, og ikke minste kursene, som er meget gode, både de for LISer 
og de for fullvoksne hudleger. Hundrevis av  forelesninger fra møtene legges ut på nettet 
for medlemmer (webcasts), så kan  vi friske opp igjen innholdet fra de grytidlige 
forelesningen med  de små blundene, eller det som gikk parallelt, som vi gikk glipp av.  
 
Alle som har verv i EADV gjør dette uten økonomiske fordeler. Som styremedlem er man 
med på å styre utviklingen av EADV, og være med på å lede en profesjonell organisasjon 
som nå også arrangerer kongressene selv, noe som har gitt meget god økonomistyring.  
Det er en spennende  posisjon for å oppleve  europeisk diversitet og samhold, og vår 
mulighet til å få til mye bra etterutdannelse,  til tross for ulike språk, kulturer og 
økonomi i hvert enkelt land.   
 
Jeg har sittet i styret i 6 år, og ny (e?)  styremedlem skal velges av norske EADV 
medlemmer høsten 2017. Ta kontakt med meg for mer info hvis du kan tenke deg et slik 
verv. Man velges for 3 år, men mulig 3 års forlengelse.  
 
Mange har okket seg over prosedyren for å bli medlem. Det var før, itte nå : Hele 
søknadsprosedyren er online , se www.eadv.org.    
EADV vil bli mer synlig, og er derfor tilstede med stand på Nordisk Kongress i 
Trondheim. Takk til dere i Trondheim, som har gjort det mulig. 
Bruk anledningen til å meld deg inn ( kun 50 euro for LISer, 150 for spesialister) , eller 
spør om ting du lurer på. Vi trenger  EADV, slik EADV trenger oss for å stadig bedre vår 
etter og videreutdannelse. 
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